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O METODOLOGII HOMILETYKI

Przepowiadanie søowa BozÇego nalezÇy od poczaÎtkoÂw KosÂcioøa do podstawowych jego funkcji. Od poczaÎtku dokonuje sieÎ tezÇ jakiejsÂ teoretycznej refleksji nad jej speønianiem, czego przykøadem mogaÎ bycÂ pouczenia udzielane przez
sÂw. Pawøa Apostoøa uczniowi Tymoteuszowi (por. 2 Tm 4,2), wzgleÎdnie zawarte w Didache (XI, 1-10) zasady odroÂzÇniania prorokoÂw prawdziwych od faøszywych1. Refleksja ta z biegiem lat coraz bardziej sieÎ rozwija2. WielkaÎ roleÎ w jej
rozwoju odegraøo dzieøo sÂw. Augustyna De doctrina christiana, ktoÂre wbrew
intencjom autora, uzasadniajaÎc korzystanie z poganÂskiej przeciezÇ retoryki
w gøoszeniu søowa BozÇego, legøo u podstaw zasad kosÂcielnej wymowy3. W sÂredniowieczu teoria kosÂcielnej wymowy wchodzi w zakres retoryki i traktowana
jest jako sztuka mowy sakralnej. ZbioÂr jej zasad w XVII wieku przyjmuje
nazweÎ ¹homiletykaº (gr. homilein ± obcowacÂ z kimsÂ po przyjacielsku, rozmawiacÂ, przemawiacÂ). Dzieje sieÎ tak najprawdopodobniej za sprawaÎ ewangelickiego teologa W. Leysera, ktoÂry w 1649 roku swoje dzieøo o zasadach gøoszenia
søowa BozÇego zatytuøowaø Cursus homileticus4. Kiedy w XVIII wieku w zakresie studioÂw teologicznych zostaøa wyodreÎbniona teologia pastoralna (teologia
praktyczna) jako nowa dyscyplina teologiczna, w sposoÂb naturalny zaliczono
do niej homiletykeÎ5.
1
Por. Nauka (didacheÁ) dwunastu ApostoøoÂw, w: Pierwsi sÂwiadkowie, oprac. M. Starowieyski,
KrakoÂw 1988, s. 48-49.
2
Por. H. Pagiewski, Dydaktyka homiletyki w dotychczasowej refleksji homiletycznej, w: W drodze na amboneÎ, red. G. Siwek, KrakoÂw 1991, s. 30.
3
Por. J. Sulowski, WsteÎp, w: SÂw. Augustyn, De doctrina christiana ± o nauce chrzesÂcijanÂskiej.
Tekst øacinÂsko-polski, Warszawa 1989, s. XVIII.
4
Por. K. MuÈller, Homiletyka na trudne czasy (Homiletik. Ein Handbuch fuÈr kritische Zeiten),
tøum. M. Mijalska, KrakoÂw 2003, s. 15. Dotychczas wprowadzenie tej nazwy wiaÎzano z dzieøami
takich autoroÂw jak: S. GoÈbel, Methodologia homiletica (1672); J.W. Baier, Compendium theologiae
homileticae (1677). Por. G. Fesenmayer, Homiletik, w: Lexikon fuÈr Theologie und Kirche, red.
J. HoÈfner, K. Rahner, t. 5, Freiburg im Br. 1960, kol. 439.
5
W publikacjach pastoralnych obok nazwy ¹teologia pastoralnaº funkcjonuje tezÇ okresÂlenie
¹teologia praktycznaº. W niniejszym opracowaniu wyrazÇenia ¹teologia praktycznaº uzÇywa sieÎ na
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1. ISTOTA HOMILETYKI

Koncepcja homiletyki jako dyscypliny teologicznej rozwija sieÎ po Soborze
WatykanÂskim II. WiaÎzÇe sieÎ to z soborowym spojrzeniem na KosÂcioÂø, z nowaÎ
koncepcjaÎ teologii praktycznej, a takzÇe z nowym rozumieniem kosÂcielnej posøugi søowa6.
SoboÂr przedstawia integralnaÎ wizjeÎ KosÂcioøa jako wspoÂlnoteÎ ludzi zjednoczonych søowem Boga zÇywego przez Jezusa Chrystusa w Duchu SÂwieÎtym. KonsekwencjaÎ owej wizji jest caøosÂciowe widzenie duszpasterstwa rozumianego
jako samobudowanie sieÎ KosÂcioøa, w ktoÂrym uczestniczy caøy lud BozÇy, czyli
biskupi, prezbiterzy i ludzie sÂwieccy7. To samobudowanie dokonuje sieÎ przez
realizacjeÎ trzech podstawowych funkcji: prorockiej (nauczycielskiej), kapøanÂskiej (liturgicznej) i pasterskiej (kroÂlewskiej) nazywanej w posoborowych opracowaniach pastoralnych diakoniaÎ. Funkcja prorocka polega na przepowiadaniu søowa BozÇego, kapøanÂska ± na sprawowaniu sakramentoÂw, zwøaszcza
Eucharystii, a pasterska ± na pøynaÎcej z miøosÂci søuzÇbie Chrystusowi w blizÂnich
(por. np. Lumen gentium, nr 36).
Z tej odnowionej przez Vaticanum II wizji KosÂcioøa wyrasta eklezjologiczna
koncepcja teologii praktycznej, ktoÂrej zadaniem jest naukowe uksztaøtowanie
samosÂwiadomosÂci aktualnie dziaøajaÎcego KosÂcioøa. JezÇeli przedmiotem zainteresowanÂ teologii esencjalnej (systematycznej) jest istota KosÂcioøa, to przedmiotem zainteresowania teologii praktycznej saÎ aspekty dziaøalnosÂci KosÂcioøa
(np. posøuga miøosÂci) w warunkach wspoÂøczesnosÂci, a przedmiotem formalnym
± aktualne uwarunkowania (spoøeczne, kulturowe, eklezjalne) owej aspektowej dziaøalnosÂci KosÂcioøa. Natomiast przedmiotem zainteresowanÂ teologii pastoralnej jest caøa duszpasterska dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa jako wspoÂlnoty ludu BozÇego i Mistycznego Ciaøa Chrystusa w warunkach wspoÂøczesnosÂci, przedmiotem formalnym zasÂ ± urzeczywistnianie sieÎ tak pojmowanego KosÂcioøa w terazÂniejszosÂci8.
Owo urzeczywistnianie sieÎ KosÂcioøa realizuje sieÎ w pierwszym rzeÎdzie przez
funkcjeÎ prorockaÎ, czyli przepowiadanie søowa BozÇego9. InteresujaÎce doprecyzowanie owego pierwszenÂstwa znalazøo sieÎ w lisÂcie skierowanym do duchooznaczenie dziaøu teologii zajmujaÎcego sieÎ zbawczaÎ dziaøalnosÂciaÎ KosÂcioøa, do ktoÂrego nalezÇaÎ m.in.:
teologia pastoralna, liturgika, homiletyka, katechetyka, natomiast nazwy ¹teologia pastoralnaº ±
na okresÂlenie jednej z tych dyscyplin, a mianowicie teologii pastoralnej sensu stricto.
6
Por. L. Kuc, KroÂtki traktat o teologii komunikacji, Leszno k/Bøonia 1997, s. 166-177.
7
Por. R. KaminÂski, Historyczny rozwoÂj teologii pastoralnej, w: Teologia pastoralna, t. 1,
red. R. KaminÂski, Lublin 2000, s. 84.
8
Por. R. KaminÂski, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, w: Teologia pastoralna, t. 1,
s. 17-18.
9
Szerokie omoÂwienie podstawowych funkcji KosÂcioøa ± zob. W. Przygoda, Istota posøannictwa KosÂcioøa, w: Teologia pastoralna, t. 1, s. 117-149.
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wienÂstwa w 1999 roku przez KongregacjeÎ ds. DuchowienÂstwa, gdzie czytamy
¹[...] z duszpasterskiego punktu widzenia pierwsze miejsce w porzaÎdku dziaøania przysøuguje przepowiadaniu. W porzaÎdku zamierzenia lub celowosÂci pierwsze miejsce nalezÇy przyznacÂ sprawowaniu sakramentoÂw, zwøaszcza pokuty i Eucharystiiº10. PoniewazÇ przepowiadanie søowa BozÇego stanowi zasadniczy
przedmiot zainteresowanÂ homiletyki, dlatego wchodzi ona w sposoÂb naturalny
w ramy teologii praktycznej. PotwierdzajaÎ to klasyfikacje nauk teologicznych11,
teologowie pastoralisÂci12, a takzÇe homileci13.
Zdaniem M. Brzozowskiego (zm. 1991) homiletyka, pozostajaÎc w ramach
teologii praktycznej, czerpie z niej swojaÎ samosÂwiadomosÂcÂ14. Jest wieÎc ona
naukaÎ praktycznaÎ, gdyzÇ dotyczy urzeczywistniania sieÎ KosÂcioøa we wspoÂøczesnosÂci. Jest dyscyplinaÎ samodzielnaÎ, poniewazÇ posiada swoÂj przedmiot zainteresowanÂ i przedmiot formalny. Przedmiotem zainteresowanÂ jest dziaøalnosÂcÂ
prorocka KosÂcioøa w warunkach wspoÂøczesnosÂci, natomiast przedmiotem formalnym saÎ aktualne uwarunkowania tej dziaøalnosÂci. Oznacza to, zÇe formalnym
punktem widzenia przedmiotowej dziedziny homiletyki saÎ zmieniajaÎce sieÎ uwarunkowania historyczne, sÂrodowiskowe, kulturowe i komunikacyjne uobecniania sieÎ KosÂcioøa w aktualnej sytuacji. Rozszyfrowanie owych uwarunkowanÂ
przez homiletykeÎ i uwzgleÎdnianie ich w praktyce przepowiadania jest wymogiem wiernosÂci Bogu, ktoÂry przemawiajaÎc przez prorokoÂw i przez Chrystusa,
czyniø to w sposoÂb odpowiadajaÎcy kulturze danej epoki. Jest takzÇe wymogiem
wiernosÂci czøowiekowi, ktoÂry ± dosÂwiadczajaÎc umiejeÎtnosÂci uwzgleÎdniania kontekstoÂw jego zÇycia ze strony nadawcoÂw reprezentujaÎcych roÂzÇne sektory kultury
masowej ± ma prawo oczekiwacÂ podobnej umiejeÎtnosÂci od gøosiciela søowa
BozÇego. Jest naukaÎ teologicznaÎ, gdyzÇ stosuje teologicznaÎ interpretacjeÎ swego
przedmiotu w sÂwietle BozÇego Objawienia. Jest w konÂcu dyscyplinaÎ normatywnaÎ, poniewazÇ ustala normy i wypracowuje dyrektywy dotyczaÎce przepowiadania søowa BozÇego na dzisÂ i na przyszøosÂcÂ.
PodsumowujaÎc, mozÇna powiedziecÂ, zÇe homiletyka w ujeÎciu eklezjologicznym jest dyscyplinaÎ teologicznopraktycznaÎ zajmujaÎcaÎ sieÎ wypracowaniem ±
w sÂwietle Objawienia i analizy aktualnej sytuacji kosÂcielnej posøugi søowa ±
10

Kongregacja ds. DuchowienÂstwa, Kapøan ± gøosiciel søowa, szafarz sakramentoÂw i przewodnik wspoÂlnoty w drodze do trzeciego tysiaÎclecia chrzesÂcijanÂstwa, TarnoÂw 1999, s. 22.
11
Por. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocøaw 1981, s. 33; S.C. NapioÂrkowski,
Jak uprawiacÂ teologieÎ, Wrocøaw 19963, s. 76.
12
Por. KaminÂski, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, s. 15.
13
Por. H.D. Bastian, Verfremdung in der VerkuÈndigung, w: Handbuch der VerkuÈndigung, t. 1,
red. B. Dreher, N. Greinacher, F. Klostermann, Freiburg±Basel±Wien 1970, s. 97; A. Lewek,
WspoÂøczesna odnowa kaznodziejstwa, t. 2, Warszawa 1980, s. 19; Kuc, dz. cyt., s. 164; Z. Adamek,
Homiletyka, TarnoÂw 1992, s. 31; MuÈller, dz. cyt., s. 17.
14
Por. M. Brzozowski, Istotne elementy dydaktyki homiletycznej, w: W drodze na amboneÎ,
s. 63.
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zasad i dyrektyw, dzieÎki ktoÂrym mozÇe ono dzisÂ i jutro wypeøniacÂ misjeÎ posÂrednictwa zbawczego15.
2. PODZIAè HOMILETYKI

W swej wewneÎtrznej strukturze homiletyka ujawnia dwa naturalne dziaøy:
dziaø teoretyczny, dotyczaÎcy tego, co istotne, niezmienne, oparte na teologicznych pryncypiach, oraz dziaø praktyczny, dotyczaÎcy tego, co zmienne, uzalezÇnione od okolicznosÂci, nastawione na dotarcie do konkretnych søuchaczy. Taki
tezÇ wewneÎtrzny podziaø homiletyki zostaø zastosowany przez redaktora i autoroÂw pierwszego w Polsce posoborowego ujeÎcia problematyki homiletycznej:
tom pierwszy nosi tytuø Teologia przepowiadania søowa BozÇego (Warszawa
1971), a drugi ± Praktyka przepowiadania søowa BozÇego (Warszawa 1973)16.
TakzÇe Klaus MuÈller we wsteÎpie do swojej Homiletyki na trudne czasy zapowiada, zÇe zamierza omoÂwicÂ dwie sprawy, a mianowicie teoretyczne rozumienie
przepowiadania i problemy zwiaÎzane z jego wykonaniem, chocÂ ± zgodnie
z przyjeÎtaÎ przez siebie metodaÎ ± nie trzyma sieÎ owego podziaøu nazbyt rygorystycznie17. Podobny podziaø przyjmuje tezÇ Herbert Simon w opracowaniu hasøa
¹homiletykaº, zamieszczonym w Dizionario di omiletica z 1998 roku18.
NiektoÂrzy homileci pozostajaÎ jednak przy bardziej tradycyjnym wewneÎtrznym podziale homiletyki na: fundamentalnaÎ, materialnaÎ, formalnaÎ i szczegoÂøowaÎ19. Nie zatrzymujaÎc sieÎ døuzÇej przy tej kwestii, nalezÇy wszakzÇe zauwazÇycÂ, zÇe
opowiedzenie sieÎ za bardziej tradycyjnym podziaøem ma swoje racje. Podziaø
caøosÂci problematyki homiletycznej na teorieÎ (teologieÎ) przepowiadania i jego
praktykeÎ, chocÂ jest naturalny, jasny i prosty, pozostaje jednak maøo precyzyjny.
Dziaø teoretyczny, czyli teologia przepowiadania, przy najczeÎsÂciej stosowanym
szerokim rozumieniu terminu ¹przepowiadanieº, zaciera graniceÎ mieÎdzy ho15
OproÂcz prezentowanego tutaj ujeÎcia eklezjologicznego homiletyki, saÎ mozÇliwe jeszcze dwa
inne: teologiczne i teologicznokomunikacyjne. W nurcie teologicznym homiletyka poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak dzieøo zbawcze dokonane przez Boga w przeszøosÂci aktualizuje sieÎ dzisÂ
i wbudowuje w jutro przez przepowiadania søowa BozÇego. Natomiast wedøug nurtu teologicznokomunikacyjnego homiletyka jest naukowaÎ refleksjaÎ nad komunikacjaÎ oreÎdzia zbawczego wspoÂøczesnemu czøowiekowi.
16
Planowane kolejne tomy posÂwieÎcone historii kaznodziejstwa i pastoralnym problemom
ekspresji kaznodziejskie nie ukazaøy sieÎ. Por. L. Kuc, WsteÎp, w: Teologia przepowiadania søowa
BozÇego, red. L. Kuc, Warszawa 1971, s. 17.
17
Por. MuÈller, dz. cyt., s. 21.
18
H. Simon, Omiletica, w: Dizionario di omiletica, red. M. Sodi, A.M. Triacca, Torino±Bergamo 1998, s. 1031. TenzÇe autor we wczesÂniejszym opracowaniu tego hasøa przyjmuje podziaø
homiletyki na fundamentalnaÎ, materialnaÎ, formalnaÎ i szczegoÂøowaÎ. Por. Homiletyka, w: Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz i in., t. 4, Lublin 1993, kol. 1170-1171.
19
Por. Lewek, dz. cyt., s. 16-17; Brzozowski, dz. cyt., s. 64.
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miletykaÎ a innymi dyscyplinami pastoralnymi, gøoÂwnie katechetykaÎ. Dziaø
praktyczny natomiast zawiera wiele odniesienÂ do teologii, jak chociazÇby
w kwestiach dotyczaÎcych podmiotu i tresÂci przepowiadania. Podziaø ten zdaje
sieÎ tezÇ sugerowacÂ, jakoby praktyka przepowiadania søabo byøa zwiaÎzana z jego
teologiaÎ. Gdyby tak sieÎ rzeczywisÂcie staøo, praktyczny dziaø przepowiadania
zamieniøby sieÎ powoli w zbioÂr zasad dotyczaÎcych publicznych wystaÎpienÂ, czyli
w retorykeÎ stosowanaÎ w przestrzeni kosÂcielnej. Wydaje sieÎ, zÇe jest on juzÇ tak
niekiedy postrzegany, nie tylko przez neutralnych badaczy wszelkiego typu
publicznych wystaÎpienÂ, lecz takzÇe przez samych gøosicieli søowa BozÇego.
Natomiast podziaø homiletyki na: fundamentalnaÎ, materialnaÎ, formalnaÎ
i szczegoÂøowaÎ podkresÂla bardziej jej samodzielnosÂcÂ, nie zawøaszcza problematyki wspoÂlnej z pokrewnymi dyscyplinami teologii praktycznej i pozwala na
jasÂniejsze ukazanie faktu, niedostatecznie jeszcze postrzeganego, zÇe jest ona
naukaÎ teologicznaÎ we wszystkich swoich dziaøach, a wieÎc takzÇe w dziale formalnym, czyli sÂcisÂle praktycznym. Przedmiotem jej zainteresowanÂ jest przeciezÇ
wydarzenie przepowiadania, ktoÂre w caøosÂci, nie tylko w poszczegoÂlnych czeÎsÂciach, posiada teologiczny charakter.
Przedmiotem zainteresowania homiletyki fundamentalnej saÎ przede
wszystkim podstawy przepowiadania rozwazÇane w sÂwietle BozÇego Objawienia.
W ich zakres wchodzi teologia søowa BozÇego w ujeÎciu dogmatyczno-pastoralnym, czyli søowo BozÇe w aspekcie historiozbawczym jako podstawowy element
posÂrednictwa zbawczego. Z niej wyprowadza istoteÎ, cel, skutecznosÂcÂ zbawczaÎ,
podmiot i przedmiot przepowiadania. Dokonuje ona takzÇe typologii przepowiadania, czyli ukazuje wywodzaÎce sieÎ z Pisma SÂwieÎtego i Tradycji podstawowe
jego nurty, takie jak: przepowiadanie misyjne (kerygmatyczne), katechetyczne
(didaskalijne), homilijne (mistagogiczne). Do homiletyki fundamentalnej nalezÇy roÂwniezÇ historia przepowiadania rozumiana jako poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak w poszczegoÂlnych epokach, w wydaniu poszczegoÂlnych søug
søowa KosÂcioÂø rozumiaø i speøniaø swojaÎ funkcjeÎ posÂrednictwa zbawczego oraz
jakie pozostawiøo to historycznie uchwytne owoce. W tym ujeÎciu przestaje ona
bycÂ zbiorem biografii kaznodziejoÂw poszczegoÂlnych epok, opisem ich kaznodziejskiej spusÂcizny oraz kaznodziejskiej metody, a staje sieÎ historiaÎ przepowiadania, czyli dyscyplinaÎ teologicznaÎ.
Homiletyka materialna rozwazÇa tresÂcÂ przepowiadania. Ukazuje ona Pismo
SÂwieÎte jako podstawowe jego zÂroÂdøo, Jezusa Chrystusa jako jego centrum oraz
pomaga rozstrzygnaÎcÂ, co z caøego skarbca BozÇego Objawienia w danej epoce,
w konkretnych okolicznosÂciach zÇycia nalezÇaøoby w szczegoÂlny sposoÂb zaakcentowacÂ i przyblizÇacÂ søuchaczowi.
Homiletyka formalna zajmuje sieÎ analizaÎ ludzkiej szaty søowa BozÇego. Podejmuje wieÎc takie zagadnienia, jak: metoda przygotowywania jednostki przepowiadania, jej forma jeÎzykowa, sposoÂb wygøoszenia, osobowosÂcÂ podmiotu
przepowiadania, znajomosÂcÂ søuchaczy itp. Wbrew pozornemu osaÎdowi i ten
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dziaø homiletyki posiada teologiczny charakter20. TraktujaÎc dbaøosÂcÂ o jakosÂcÂ
ludzkiego søowa jako posøugeÎ Søowu (por. Dz 6, 4), staje sieÎ ona refleksjaÎ na
temat sposoboÂw posøugiwania ludzkim søowem søowu BozÇemu. WspoÂøczesna
homiletyka formalna, zasady dotyczaÎce sposobu przepowiadania, czerpie
przede wszystkim z samej tresÂci przepowiadania, wychodzaÎc z przekonania,
zÇe søowo BozÇe nalezÇy gøosicÂ po ¹BozÇemuº. Zachowuje przy tym, rzecz zrozumiaøa, zwiaÎzek z retorykaÎ, zwøaszcza w wydaniu wspoÂøczesnej teorii komunikacji interpersonalnej, ale ocenia jaÎ w sÂwietle przydatnosÂci w søuzÇbie søowu BozÇemu. Oznacza to odejsÂcie od bezkrytycznego korzystania z retoryki jako sÂrodka skuteczniejszego nacisku (perswazji), jak czyni to reklama, a zaproponowanie podejsÂcia krytycznego, posøugujaÎcego sieÎ tymi wyøaÎcznie jej sÂrodkami, ktoÂre
søuzÇaÎ zaistnieniu autentycznej mieÎdzyludzkiej komunikacji stwarzajaÎcej przestrzenÂ spotkania z Bogiem.
Homiletyka szczegoÂøowa klasyfikuje i omawia rozmaite rodzaje jednostek
przepowiadania, ktoÂre mozÇna wyroÂzÇnicÂ w ramach typoÂw wskazanych przez
homiletykeÎ fundamentalnaÎ. BeÎdaÎ to odmiany homilii, kazanÂ i konferencji. Teologiczny wymiar tego dziaøu nie wypøywa z ¹teologicznosÂciº samej klasyfikacji,
lecz z przekonania, zÇe dokonuje sieÎ klasyfikacji czegosÂ, co ± beÎdaÎc w caøosÂci
wydarzeniem teologicznym ± posiada teologiczny charakter roÂwniezÇ w swoich
jednostkowych przejawach.
Â B UPRAWIANIA HOMILETYKI
3. SPOSO

Homiletyka ± jak to zostaøo podkresÂlone wczesÂniej ± jest naukaÎ teologicznaÎ.
Z teologiaÎ øaÎczy jaÎ wiele, m.in.: materia badanÂ, stosowane metody i sposoÂb jej
uprawiania. Materiaøem badawczym dla homiletyki saÎ teksty biblijne, dokumenty kosÂcielne, teksty teologiczne oraz teksty homilii, kazanÂ, konferencji,
rzadziej dane empiryczne. Teksty te bada sieÎ zazwyczaj za pomocaÎ metod
stosowanych w naukach humanistycznych, np. analizy i syntezy, metody hermeneutycznej, poroÂwnawczej itp. Natomiast stawiane pytania badawcze i wyniki tych badanÂ majaÎ charakter teologiczny, czyli saÎ interpretowane w sÂwietle
Objawienia i nauczania KosÂcioøa wspoÂøczesnego. Tomasz WeÎcøawski moÂwi
w tym miejscu o podwoÂjnym wymiarze pracy teologicznej. Jego zdaniem,
¹[...] nie mozÇna powiedziecÂ, zÇe jest taki jej wymiar, w ktoÂrym nie roÂzÇni sieÎ
ona niczym od pracy przedstawicieli innych nauk nad wøasÂciwaÎ tym naukom
materiaÎ (tekstami-dokumentami czy tezÇ danymi empirycznymi). Nie mozÇna tezÇ
pokazacÂ osobno tych momentoÂw, w ktoÂrych do «zwyczajnej» pracy humanisty
doøaÎcza «posøuszenÂstwo wiary». Obie rzeczywistosÂci pozostajaÎ ± przy zacho20

Por. G. Siwek, Miejsce retoryki w homiletyce, w: Retoryka dzisÂ. Teoria i praktyka, red.
R. Przybylska, W. Przyczyna, KrakoÂw 2001, s. 283-300.
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waniu istotnej mieÎdzy nimi roÂzÇnicy ± nierozøaÎczne, a powstajaÎce w ten sposoÂb napieÎcie ujawnia sieÎ w specyfice spoøecznego usytuowania teologa i jego
pracyº21.
Homiletyka jest jednak przede wszystkim dyscyplinaÎ teologicznopraktycznaÎ ± nalezÇy do grupy nauk teologicznych praktycznych. MozÇna wieÎc jaÎ uprawiacÂ nie tylko tak, jak uprawia sieÎ teologieÎ historycznaÎ lub systematycznaÎ, lecz
takzÇe wedøug paradygmatu pastoralnego. Paradygmat ten jest zbudowany na
sylogizmie praktycznym. Przesøanka wieÎksza w tym sylogizmie zawiera odpowiedzÂ na pytanie: jak powinno bycÂ? OdpowiedzÂ teÎ formuøuje sieÎ na podstawie
Objawienia i wspoÂøczesnego nauczania KosÂcioøa. DzieÎki temu staje sieÎ ona
kryterium oceny prorockiej dziaøalnosÂci KosÂcioøa i podstawaÎ do opracowania
imperatywoÂw na dzisÂ i na najblizÇszaÎ przyszøosÂcÂ. Na tym etapie, zwanym kryteriologicznym, przydatne saÎ m.in. nasteÎpujaÎce metody: pozytywna, poroÂwnawcza, redukcji, egzegezy, interpretacji tekstu, analogii itp.
PrzesøankeÎ mniejszaÎ sylogizmu tworzaÎ dane uzyskane w wyniku analizy
konkretnych tekstoÂw homilii, kazanÂ, konferencji lub dostarczone przez socjologieÎ czy psychologieÎ. Dane te pozwalajaÎ zorientowacÂ sieÎ w aktualnej sytuacji
kosÂcielnej posøugi søowa ± czy jest ona skuteczna, czy speønia cele postawione
jej przez Boga. W badaniach nad tekstami wykorzystuje sieÎ metody: historycznaÎ, krytyki i interpretacji zÂroÂdeø, poroÂwnawczaÎ, analizy zawartosÂci tresÂci, selekcji itp. Natomiast w badaniach socjologicznych lub psychologicznych korzysta
sieÎ z metod ogoÂlnie stosowanych w naukach empirycznych: obserwacji bezposÂredniej, obserwacji posÂredniej, wywiadu, sondazÇu, badanÂ z wykorzystaniem
kwestionariusza, ankiety itd. Jednak w jednych i drugich nalezÇy odwoøywacÂ sieÎ
do kryterioÂw teologicznych w tym, co tyczy sieÎ sposobu stawiania problemoÂw
badawczych, jak i ich oceny oraz interpretacji wynikoÂw. Ten etap badanÂ nazywa sieÎ kairologiczny.
Wniosek sylogizmu praktycznego ma charakter normatywny. Zawiera on
aktualne zasady, na podstawie ktoÂrych formuøuje sieÎ dyrektywy dotyczaÎce
dziaøania w badanym zakresie. Wedøug tych zasad i dyrektyw powinna rozwijacÂ
sieÎ kosÂcielna posøuga søowa obecnie i w przyszøosÂci. Na tym etapie badawczym,
nazwanym prakseologicznym, stosuje sieÎ metodeÎ syntezy, interpretacji, klasyfikowania itp.
Przedstawione tutaj etapy posteÎpowania badawczego zachowujaÎ wewneÎtrznaÎ jednosÂcÂ. WyrazÇa sieÎ ona w tym, zÇe analiza wspoÂøczesnej sytuacji przepowiadania søowa BozÇego zakøada wczesÂniejszaÎ refleksjeÎ nad jego istotaÎ, zasady zasÂ
i dyrektywy dziaøania saÎ wnioskami wynikajaÎcymi z dwoÂch poprzednich etapoÂw
badawczych jako ich przesøanek22.
21

T. WeÎcøawski, Metodologia teologii, ¹PoznanÂskie Studia Teologiczneº 18(2005), s. 14.
Por. J. Mikoøajec, Metody teologii pastoralnej, ¹Ateneum KapøanÂskieº 97(2005) t. 576,
s. 256-263.
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4. HOMILETYKA A INNE DYSCYPLINY TEOLOGII PRAKTYCZNEJ

Jakkolwiek homiletyka ujawnia wiele miejsc wspoÂlnych z naukami humanistycznymi, nie rozluzÂnia jednak swego zwiaÎzku z teologiaÎ praktycznaÎ. Ale
wydaje sieÎ, zÇe zwiaÎzek ten jakby nieco zmieniaø swoÂj charakter. Coraz trudniejsze staje sieÎ bowiem jasne okresÂlenie specyfiki poszczegoÂlnych dyscyplin teologii praktycznej. Komunikacyjnie zorientowana homiletyka spotyka sieÎ dzisÂ
z podobnaÎ koncepcjaÎ liturgiki23, a nawet samej teologii pastoralnej, wyznaczajaÎcej sobie zadanie posÂredniczenia (Vermittlungsaufgabe) w komunikowaniu
Ewangelii24. Kluczowe dla homiletyki pojeÎcie przekazu na dobre zadomowiøo
sieÎ w katechetyce25. PojeÎcie przepowiadania jako interpretacji ludzkich dosÂwiadczenÂ w sÂwietle søowa BozÇego26 spotyka sieÎ z podobnaÎ koncepcjaÎ w teologii
pastoralnej27. Problematyka szeroko rozumianego nauczania, przepowiadania,
gøoszenia, ewangelizowania, interpretacji ludzkiej egzystencji w sÂwietle BozÇego
Objawienia staje sieÎ ¹miejscem wspoÂlnymº wielu dyscyplin teologicznych.
SzczegoÂlnym w tym wzgleÎdzie przykøadem mozÇe bycÂ poszerzanie sieÎ miejsc
wspoÂlnych homiletyki i katechetyki. Wystarczy zauwazÇycÂ, zÇe w katechetyce
moÂwi sieÎ na przykøad (pomijajaÎc juzÇ samo zagadnienie teologii przepowiadania
søowa BozÇego) o katechezie przepowiadania, o katechezie ewangelizacyjnej28,
o katechezie kerygmatycznej, o katechezie wtajemniczajaÎcej czy tezÇ peøniaÎcej
zadania misyjne29. PomijajaÎc w tej chwili istniejaÎcy niewaÎtpliwie chaos terminologiczny w tej materii i zdajaÎc sobie spraweÎ z zachodzenia na siebie zakresoÂw
poszczegoÂlnych funkcji kosÂcielnych, trzeba zauwazÇycÂ, zÇe miejsca wspoÂlne dyscyplin teologii praktycznej coraz bardziej sieÎ poszerzajaÎ. Prowadzi to do kurczenia sieÎ specyficznych obszaroÂw stanowiaÎcych wøasÂciwy przedmiot zainteresowanÂ poszczegoÂlnych dyscyplin. Wydaje sieÎ wieÎc, zÇe dyscypliny te, w tym
i homiletyka, saÎ dzisÂ wezwane do okresÂlenia na nowo specyficznego dla nich
przedmiotu zainteresowanÂ30. W przypadku homiletyki narasta tendencja zaciesÂniania jej przedmiotu do samej homilii. Rodzi sieÎ wszakzÇe pytanie, czy teÎ
23

Por. B. Nadolski, Wprowadzenie do liturgii, KrakoÂw 2004, s. 287-290.
Por. R. Schmidt-Rost, Kommunikation des Evangeliums. Zur Vermittlungsaufgabe der
Praktischen Theologie, ¹Diakoniaº 33(2002), s. 354-359.
25
Por. Dyrektorium katechetyczne KosÂcioøa katolickiego w Polsce, KrakoÂw 2002, p. 168.
26
Por. W. Przyczyna, Kaznodziejstwo dwudziestego pierwszego wieku, ¹Ateneum KapøanÂskieº 93(2001) t. 554, s. 30-31. 179-183.
27
Por. KaminÂski, Historyczny rozwoÂj teologii pastoralnej, s. 97.
28
Por. H. WronÂska, Katechizacja, w: Teologia pastoralna, t. 2, red. R. KaminÂski, Lublin 2002,
s. 181-183.
29
Por. Kongregacja ds. DuchowienÂstwa, Dyrektorium ogoÂlne o katechizacji, PoznanÂ 1998,
s. 52-78.
30
Poszerzony zakres przedmiotu zainteresowanÂ katechetyki sprawia, zÇe ma ona køopoty
z ustaleniem tak dla niej istotnego pojeÎcia, jak katecheza. Por. Dyrektorium katechetyczne KosÂcioøa
katolickiego w Polsce, p. 16.
24
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tendencjeÎ, zubazÇajaÎcaÎ tradycyjnaÎ homiletycznaÎ problematykeÎ, nalezÇy spokojnie akceptowacÂ.
5. HOMILETYKA CZY TEOLOGIA PRZEPOWIADANIA?

Wypadaøoby w tym miejscu dotknaÎcÂ nieco marginalnego, chociazÇ nie tak
bardzo, zagadnienia nazwy owej dyscypliny naukowej zajmujaÎcej sieÎ przepowiadaniem søowa BozÇego. W historii pojawiaøy sieÎ juzÇ zresztaÎ propozycje
zmiany przyznanej jej w XVII wieku nazwy ¹homiletykaº. WiaÎzaøy sieÎ one
tak z jej samosÂwiadomosÂciaÎ, jak i ze samosÂwiadomosÂciaÎ teologii praktycznej.
W XIX wieku proponowano nazywacÂ jaÎ ¹halieutykaÎº (gr. halieuein ± øowicÂ
ryby), ¹keryktykaÎº (gr. keryssein ± gøosicÂ, obwieszczacÂ), ¹martytetykaÎº
(gr. martyrein ± sÂwiadczycÂ)31. W drugiej poøowie XX wieku, naznaczonego
pojawianiem sieÎ w jeÎzyku KosÂcioøa katolickiego terminu ¹ewangelizacjaº
(gr. euangelizein ± zwiastowacÂ DobraÎ NowineÎ), proponowano dla homiletyki
okresÂlenie ¹teologia ewangelizacjiº, a wraz z przyjeÎciem terminu martyria na
okresÂlenie podstawowej funkcji KosÂcioøa, proponowano nazweÎ ¹teologia
sÂwiadectwaº32. OkresÂlenia te nie przyjeÎøy sieÎ jako maøo precyzyjne i nazbyt
ogoÂlne.
W zwiaÎzku z nowym modelem uprawiania tej dyscypliny wydawaøoby sieÎ
zasadne odstaÎpienie od naznaczonego pejoratywnymi reminiscencjami historycznymi terminu ¹homiletykaº33. Termin ten zdaje sieÎ tezÇ wiaÎzacÂ nazbyt mocno przepowiadanie søowa BozÇego z homiliaÎ, a przez to i z duchownymi jako
jedynymi prawnymi jej gøosicielami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kan.
767 § 1)34. Tymczasem homiletyka zajmuje sieÎ roÂwniezÇ paralelnaÎ do homilii
postaciaÎ przepowiadania, jakaÎ jest kazanie lub konferencja, a sÂwieccy chrzesÂcijanie saÎ takzÇe podmiotami przepowiadania (por. KPK, kan. 766). Czasem
znaczenie owego terminu uzÇywa sieÎ w sensie szerszym, np. gdy moÂwi sieÎ o ¹homiletyce dla søuchaczyº35.
31

Por. Simon, Omiletica, s. 1030.
Por. Majka, dz. cyt., s. 210-211.
33
J. Czuj miaø waÎtpliwosÂci co do stosowania terminu ¹homiletykaº na okresÂlenie teorii gøoszenia søowa BozÇego, uwazÇajaÎc, zÇe zaciesÂnia ono je do homilii i dlatego sÂwiadomie wybiera nazweÎ
¹wymowaº ze specyfikujaÎcym jaÎ przymiotnikiem ¹kosÂcielnaº. Por. J. Czuj, Wymowa kosÂcielna,
Warszawa 1955, s. 35, przypis 21.
34
Zob. takzÇe Instrukcja o niektoÂrych aspektach wspoÂøpracy sÂwieckich wiernych z kapøanami
w ich pasterskim posøugiwaniu, Rzym 1997; w kwestii interpretacji zob. kan. 767 § 1; A. Kaczor,
Homilia sÂwieckich ± dlaczego nie?, w: KapøanÂstwo powszechne a kapøanÂstwo hierarchiczne, red.
Z. Kaczor, Lublin 1998, s. 55-64.
35
Por. G. Siwek. Homiletyka dla søuchaczy, ¹Materiaøy Homiletyczneº 25(1999) nr 180,
s. 4-19.
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MozÇna by w sÂlad za niektoÂrymi autorami przyjaÎcÂ okresÂlenie ¹teologia kaznodziejstwaº36. Nie jest to jednak dobre wyjsÂcie z dwoÂch powodoÂw: po pierwsze, termin ¹kaznodziejstwoº mozÇe budzicÂ nie mniejsze nizÇ termin ¹homiletykaº pejoratywne konotacje; po drugie, zdaje sieÎ on sprowadzacÂ caøosÂcÂ problematyki homiletycznej do kazania, podczas gdy uznaje sieÎ je dzisÂ za paralelnaÎ do
homilii i konferencji postacÂ jednostki przepowiadania. Homilia stanowiaÎca
uprzywilejowanaÎ formeÎ przepowiadania byøaby niejako jemu podporzaÎdkowana i w niedostateczny sposoÂb zauwazÇona. Wydaje sieÎ wieÎc, zÇe pozostanie przy
okresÂleniu ¹teologia przepowiadaniaº (øac. praedicare) jest niezøym wyjsÂciem.
OkresÂlenie to jest juzÇ w teologii zadomowione i wskazuje jednoznacznie na
teologiczny charakter caøosÂci omawianej problematyki. PrzyjeÎcie owego okresÂlenia nie miaøoby jednak prowadzicÂ do wyeliminowania terminu ¹homiletykaº.
Za jego zachowaniem zdajaÎ sieÎ przemawiacÂ pewne niebagatelne racje: historyczna ciaÎgøosÂcÂ omawianej dyscypliny oraz wyrazÂne etymologiczne odniesienie
do homilii, stanowiaÎcej dzisÂ uprzywilejowanaÎ i wzorcowaÎ formeÎ przepowiadania søowa BozÇego.
6. A MOZÇE NAUKA O PODSTAWACH?

Na zakonÂczenie warto jeszcze raz nawiaÎzacÂ do Homiletyki na trudne czasy
Klausa MuÈllera. Autor obraca sieÎ w konteksÂcie roÂzÇnych nauk, zaroÂwno teologicznych, jak i humanistycznych, tj. biblistyki, teologii fundamentalnej, prawa
kanonicznego, psychologii, pedagogiki, teorii komunikacji, jeÎzykoznawstwa.
Tkwi w przeroÂzÇnych kontekstach naukowych i kulturowych; jest zarazem teologiem i humanistaÎ. HomiletykeÎ zgodnie z tradycjaÎ zalicza do teologii praktycznej. Wypowiada jednak sugestieÎ, ktoÂra w jakimsÂ sensie przenosi jaÎ z teologii
praktycznej i umieszcza u podstaw teologii w ogoÂle. Twierdzi on, zÇe homiletyka
dzisÂ przejmuje funkcjeÎ nauki o podstawach. Jego zdaniem, przepowiadanie ±
przedmiot zainteresowania homiletyki stanowi ¹historieÎ zbawienia in nuceº37.
NalezÇy wieÎc je traktowacÂ jako jedno integralne wydarzenie, ktoÂre øaÎczy w sobie
tresÂci teologiczne, urzaÎd, osobeÎ, refleksjeÎ i dosÂwiadczenie38.
Funkcja nauki o podstawach przypada homiletyce ± wedle Klausa MuÈllera
± nie tylko w obszarze teologii, lecz takzÇe w obszarze jeÎzyka. Problem jeÎzyka
bowiem nie ogranicza sieÎ do przepowiadania, gdyzÇ dotyczy caøej teologii, wreÎcz
caøego KosÂcioøa. Przemawianie nieodpowiednim jeÎzykiem stwarza bariery porozumienia sieÎ nie tylko kaznodziei ze søuchaczami, lecz takzÇe KosÂcioøa ze
wspoÂøczesnym sÂwiatem. Dlatego zadaniem homiletyki, roÂwnolegle do jej funk36
37
38

Por. Lewek, dz. cyt., s. 15-16.
MuÈller, dz. cyt., s. 371.
Por. tamzÇe, s. 17-18.
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cji w obreÎbie teologii, jest ¹wyostrzenie uwagi na oznaki upadku jeÎzyka i ± tam
gdzie juzÇ do niego doszøo ± przygotowanie terapiiº39. Homiletyce przypadøoby
wieÎc zadanie ukazywania newralgicznych punktoÂw wspoÂøczesnosÂci, peønienie
roli papierka lakmusowego pokazujaÎcego aktualne wyzwania w tym wzgleÎdzie.
OczywistosÂcÂ owego zadania ujawnia sieÎ na pøaszczyzÂnie pastoralnej praktyki,
gdyzÇ ± konkluduje Klaus MuÈller ± dla duszpasterzy przepowiadanie bywa jedynym zadaniem angazÇujaÎcym ich jako teologoÂw. Kto bowiem peøni posøugeÎ
søowa jest wezwany do bycia teologiem, z czego wynika, zÇe ¹znaczna czeÎsÂcÂ jego
tozÇsamosÂci dojrzewa w ramach homiletykiº40. Koncepcja homiletyki jako nauki o podstawach jest interesujaÎcaÎ proÂbaÎ nadania jej jakiejsÂ nowej samosÂwiadomosÂci. Stawia jaÎ bowiem w nowej relacji do teologii praktycznej oraz do
teologii w ogoÂle. Miaøaby to bycÂ relacja bardziej interaktywna, polegajaÎca
nie tylko na korzystaniu homiletyki z osiaÎgnieÎcÂ pokrewnych dyscyplin teologicznych, lecz takzÇe na ubogacaniu ich wøasÂciwym sobie szczegoÂlniejszym uwrazÇliwieniem na wspoÂøczesnosÂcÂ. Stawiaøoby to homiletyce zadanie przemysÂlenia swojej natury w nowej perspektywie.
* * *

Przeprowadzone rozwazÇania wykazaøy, zÇe zwiaÎzek homiletyki z teologiaÎ
praktycznaÎ posiada tak merytoryczne, jak i historyczne podstawy. Ulegaø on
niekiedy osøabieniu, niekiedy zasÂ wzmocnieniu. Bardziej szczegoÂøowe przedstawienie losoÂw owego zwiaÎzku, stopnia wzajemnego ubogacania sieÎ przez owe
dyscypliny, niuanse ich wzajemnych relacji w ciaÎgu dziejoÂw wymagaøoby przeprowadzenia dodatkowych badanÂ. Podobnie dokøadniejszych badanÂ wymagaøoby ustalenie relacji mieÎdzy homiletykaÎ a interdyscyplinarnosÂciaÎ pozostaøych
dyscyplin teologii praktycznej czy tezÇ dyscyplin teologicznych w ogoÂle. Pozwoliøoby to roÂwniezÇ odpowiedziecÂ na stawiane niekiedy pytanie, czy homiletyka
nie rozpøywa sieÎ przypadkiem w teologii praktycznej, tracaÎc samosÂwiadomosÂcÂ
swojej naukowej odreÎbnosÂci. Obawy te wydajaÎ sieÎ bycÂ uzasadnione, kiedy
obserwuje sieÎ, jak homiletyka wøaÎczona w jej ramy zaciesÂnia niekiedy swoÂj
przedmiot do przekazywania paru praktycznych pouczenÂ dotyczaÎcych wygøaszania homilii lub kazania, podczas gdy inne jej dziaøy przejmujaÎ pozostaøe
dyscypliny. Czy nie mielibysÂmy tutaj do czynienia z proÂbaÎ przywoøania negatywnych dosÂwiadczenÂ z przeszøosÂci? Czy nie lepszym wyjsÂciem byøoby daÎzÇenie
do zachowania jasnej samosÂwiadomosÂci homiletyki jako odreÎbnej dyscypliny
teologicznopraktycznej i formuøowanie na jej gruncie homiletycznych problemoÂw, a rozwiaÎzywanie ich przy pomocy innych nauk teologicznych i humanis39
40

TamzÇe, s. 20.
TamzÇe, s. 21.
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tycznych? Sytuacja bowiem, w ktoÂrej problemy homiletyczne byøyby stawiane
na gruncie innych nauk, zwøaszcza pozateologicznych, i na tym gruncie rozwiaÎzywane, mogøaby prowadzicÂ do ponownego zagubienia przez homiletykeÎ charakteru dyscypliny teologicznej, a w konsekwencji teologicznego charakteru
samej funkcji przepowiadania. Z symptomami owego zjawiska mozÇna sieÎ juzÇ
spotkacÂ, roÂwniezÇ w polskiej rzeczywistosÂci duszpasterskiej.
Sulla metodologia di omiletica
Sommario
L'omiletica fa parte della teologia pratica. Essa lÂ una riflessione scientifica sulla
predicazione della parola di Dio nella situazione d'oggi. L'omiletica viene suddivisa
in fondamentale, materiale, formale e particolare. L'oggetto di studio omiletico
sono: testi della Sacra Scrittura, documenti della Chiesa, testi teologici ed anche
i testi delle omelie, prediche e conferenze, come anche, pi raramente, i dati
dell'esperienza umana. I metodi della ricerca sono quelli applicati nelle scienze
non teologiche;aÂle conclusioni derivati da questa ricerca hanno per sempre un carattere teologico.
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